
Stanovy spolku Milion chvilek, z. s. 

IČ: 06760538 

ČLÁNEK I. 

Název, forma a sídlo 

1. Název Spolku: Milion chvilek, z. s. (dále jen „Spolek"). 

2. Sídlo Spolku: Koněvova 289/3, 130 00 Praha 3, Česká republika. 

3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

ČLÁNEK II. 

Charakter Spolku 

Spolek je dobrovolný, nezávislý a veřejně prospěšný. Jeho členové se sdružují na základě společného 

zájmu. 

 

ČLÁNEK III. 

Základní účel Spolku 

Účelem Spolku je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse 

v České republice. 

 

ČLÁNEK IV. 

Formy činnosti Spolku 

Formami činnosti Spolku jsou zejména: 

1. Vedení kampaně „Milion chvilek pro demokracii", jejímž cílem je mobilizovat a spojit alespoň 

milion lidí, kterým záleží na stavu demokracie a jsou ochotni pro ni něco udělat. 

2. Mapování politického dění, politické kultury a politické situace, a to zejména s ohledem na základní 

demokratické principy, kvalitní veřejnou správu a dodržování zákonů. Analýza problémů naší 

demokracie a společnosti, příčin těchto problémů a hledání řešení. Vstupování do veřejné diskuse. 

3. Mobilizace veřejnosti v případě závažných hrozeb či přešlapů důležitých demokratických mantinelů. 

K mobilizaci slouží organizování petičních akcí a výzev, happeningů a protestních setkání. 

4.    Vzdělávání široké veřejnosti v tématech týkajících se demokracie, politické kultury, historie, mediální 

gramotnosti, kritického myšlení, politologie atd. Tvorba a šíření vzdělávacích materiálů v podobě 

brožur, plakátů, letáků, myšlenkových map, infografik, videí, článků atd. Organizování 

vzdělávacích přednášek a místních setkání. 

5. Organizování oslav a setkání k připomenutí odkazu významných dějinných postav a událostí. 

6.    Zastupování a prosazování postojů a zájmů signatářů petic a výzev u politické reprezentace ČR, médií 

a veřejnosti. 

 



ČLÁNEK V. 

Členství ve Spolku 

1. Řádným členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli, 

umožňuje jí to zákon a osvědčila se v alespoň půlroční intenzívní spolupráci se Spolkem. 

2. Členství vzniká dnem, kdy Valná hromada rozhodne o přijetí žadatele na základě aktivit, které již 

pro Spolek či pro jeho základní účel vykonal, a na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí 

obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště žadatele, telefonické spojení a e-

mailovou adresu žadatele, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

3. Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením Výboru, úmrtím člena, zrušením členství 

na základě rozhodnutí Valné hromady, dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech 

po sobě jdoucích Valných hromad a zánikem Spolku. 

4. Čestným členem Spolku se může stát fyzická osoba, které to na základě usnesení Valné hromady 

nabídne Výbor Spolku. 

 

ČLÁNEK VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Členství ve Spolku je řádné nebo čestné. 

2. Řádný člen Spolku má právo zejména: 

a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován, 

b) volit členy Výboru Spolku, 

c) být volen do Výboru Spolku, 

d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku,  

e) účastnit se Valné hromady. 

3. Řádný i čestný člen Spolku je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy Spolku, 

b) aktivně se podílet na plnění účelu a činností Spolku, 

c) svědomitě vykonávat případné funkce v orgánech Spolku,  

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku,  

e) dodržovat mlčenlivost týkající se důležitých interních informací Spolku,  

f) u příslušných bodů jednání vždy předem oznámit svůj střet zájmů a zdržet se hlasování v této 

věci. 

4. Čestný člen spolku má právo 

a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován, 

b) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku,  

c) účastnit se Valné hromady bez práva hlasovat. 

 

 



ČLÁNEK VII. 

Orgány Spolku. 

Orgány Spolku jsou: 

1. Valná hromada, 

2. Výbor, 

3. Ředitel. 

 

ČLÁNEK VIII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové Spolku. 

2. Zasedání Valné hromady svolává Výbor podle potřeby. Zasedání Valné hromady se koná nejméně 

jednou ročně. Zasedání Valné hromady může svolat též polovina řádných členů Spolku. 

3. Svolávat Valnou hromadu je možné i e-mailem či jinými prostředky elektronické komunikace. 

Termín a program Valné hromady musí být oznámeny nejpozději deset dní před jejím konáním. 

Práva na včasné svolání se mohou všichni řádní členové vzdát. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina všech řádných členů 

Spolku. 

5. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou si rovny. Zastupování 

nepřítomného řádného člena Spolku na základě plné moci není možné.  

6. Valná hromada rozhoduje na základě demokratického hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže 

pro něj hlasuje prostá většina přítomných řádných členů, pokud dále není uvedeno jinak. 

Rozhodnutí o přijetí nového člena Spolku, o zrušení členství ve Spolku, o volbě Výboru, o změně 

Stanov a o zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně je přijato pouze dvoutřetinovou většinou 

hlasů všech řádných členů Spolku. 

7. Valná hromada může rozhodnout, že řádný člen Spolku, který je ve střetu zájmů, je vyloučen 

z hlasování o konkrétní věci. Pro účely tohoto hlasování se k hlasu řádného člena Spolku, který je 

ve střetu zájmů, nepřihlíží. 

8. Pokud je řádný člen Spolku vyloučen z hlasování o konkrétní věci dle bodu 7 tohoto článku, či 

se hlasování zdržel dle bodu 2 písmene f článku VI, k jeho přítomnosti na Valné hromadě se 

nepřihlíží při posuzování usnášeníschopnosti Valné hromady vzhledem k  příslušnému hlasování. 

9. Členové se mohou účastnit zasedání Valné hromady a hlasovat na ní rovněž s využitím 

videokonferencí, audiokonferencí či jiného způsobu dálkové komunikace.  

10. Připouští se rozhodování mimo zasedání Valné hromady, a to hlasování per rollam s využitím e-

mailu, jakožto technického prostředku. Každý řádný člen obdrží návrh rozhodnutí na e-mailovou 

adresu uvedenou v evidenci členů. Návrh rozhodnutí je doručen členovi okamžikem, kdy dojde 

na jeho e-mailovou adresu zapsanou v evidenci členů. Spolu s návrhem rozhodnutí Valné 

hromady obdrží každý řádný člen e-mailovou adresu, na kterou má zaslat své vyjádření, spolu s 



uvedením lhůty (datum a hodina), do které může hlasovat per rollam. Člen zašle e-mailem své 

vyjádření, v němž uvede návrh rozhodnutí a zda hlasuje „pro“ či „proti“. Vyjádření musí 

obsahovat rovněž identifikační údaje člena, který hlasuje. Vyjádření musí být zasláno nejpozději 

před koncem lhůty pro hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší, než 10 pracovních dnů ode dne 

odeslání návrhu rozhodnutí. Opožděné nebo na nesprávnou adresu zaslané vyjádření, nebo 

vyjádření, které neobsahuje povinné náležitosti, nebo z něhož není zřetelné, zda člen hlasuje pro 

či proti, je považováno za neplatné. Pro účely hlasování per rollam není nutné připojovat 

elektronický podpis. O výsledcích hlasování a usneseních přijatých per rollam vyhotoví Výbor 

zápis, který zašle členům Spolku na e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů do 10 

pracovních dnů od konce lhůty pro hlasování per rollam. 

11. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku, 

b) schvaluje program činnosti Spolku navržený Výborem a připravuje pro něj podněty,  

c) schvaluje výroční zprávu Spolku a roční uzávěrku hospodaření, 

d) volí a odvolává členy Výboru a rozhoduje o jejich finanční odměně, 

e) rozhoduje o tom, zda se vybírají členské příspěvky, popř. stanovuje jejich výši a splatnost. 

f) rozhoduje o přijetí nových členů, 

g) rozhoduje o zrušení členství, 

h) rozhoduje o zrušení Spolku, 

i) a o všem, co si pro své rozhodování vyhradí. 

12. Pokud se řádně svolaná Valná hromada sejde v počtu, kdy není schopna usnášení, může Výbor 

rozhodnout o konání mimořádné Valné hromady, která může začít nejdříve hodinu po 

plánovaném začátku původní řádně svolané Valné hromady. Tato mimořádná Valná hromada 

může projednat pouze body uvedené na pozvánce rozeslané k sezvání řádné Valné hromady a 

rozhoduje prostou většinou přítomných řádných členů i o věcech, které jsou jinak vyhrazeny 

pro schvalování dvěma třetinami všech řádných členů dle bodu 6 tohoto článku. 

 

ČLÁNEK IX. 

Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku a má tři členy, kteří jsou oprávněni zastupovat Spolek 

navenek, každý samostatně. 

2. Funkční období členů Výboru je tříleté, opakované členství je možné. 

3. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

4. Výbor řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.  

5. Členy Výboru jmenuje a odvolává Valná hromada. 

6. Členy Výboru se mohou stát pouze řádní členové Spolku. Člen v pracovněprávním či obdobném 

vztahu ke Spolku se členem Výboru stát nesmí. 



7. Výbor musí mít vždy nejméně tři členy. Klesne-li počet členů Výboru pod tři, zbývající členové 

Výboru kooptují chybějícího člena. Funkční období takto kooptovaného člena Výboru končí 

okamžikem zvolení nového člena Výboru Valnou hromadou. Výbor je povinen svolat Valnou 

hromadu, na které dojde k volbě nového člena Výboru tak, aby se Valná hromada konala 

nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy došlo ke snížení počtu členů Výboru pod tři členy, které 

vyvolalo nutnost kooptace člena Výboru. 

8. Výbor svolává podle potřeby libovolný člen Výboru. Zasedání se koná zpravidla dvakrát měsíčně. 

9. Členové Výboru se mohou účastnit zasedání Výboru a hlasovat na něm rovněž s využitím 

videokonferencí, audiokonferencí či jiného způsobu dálkové komunikace. 

10. Připouští se rozhodování Výboru mimo zasedání, a to hlasování per rollam s využitím e -

mailu, jakožto technického prostředku. Každý člen Výboru obdrží návrh rozhodnutí na  svou e-

mailovou adresu. Návrh rozhodnutí je doručen členovi Výboru okamžikem, kdy dojde na jeho 

e-mailovou adresu. Spolu s návrhem rozhodnutí Výboru obdrží každý člen Výboru e-mailovou 

adresu, na kterou má zaslat své vyjádření, spolu s uvedením lhůty (datum a hodina), do které 

může hlasovat per rollam. Člen Výboru zašle emailem své vyjádření, v němž uvede návrh 

rozhodnutí a zda hlasuje „pro“ či „proti“. Vyjádření musí obsahovat rovněž identifikační údaje 

člena Výboru. Vyjádření musí být zasláno nejpozději před koncem lhůty pro hlasování. Tato 

lhůta nesmí být kratší, než 10 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí. Opožděné 

nebo na nesprávnou adresu zaslané vyjádření, nebo vyjádření, které neobsahuje povinné 

náležitosti, nebo z něhož není zřetelné, zda člen Výboru hlasuje pro či proti, je považováno za 

neplatné. Pro účely hlasování per rollam není nutné připojovat elektronický podpis. O 

výsledcích hlasování a usneseních přijatých per rollam vyhotoví určený člen Výboru zápis, 

který zašle členům Výboru na e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů do 10 pracovních 

dnů od konce lhůty pro hlasování per rollam. 

11. Výbor zejména: 

a) koordinuje činnost Spolku, 

b) odpovídá za vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku, 

c) stanovuje konkrétní cíle v rámci naplňování účelu Spolku a programu rozvoje Spolku, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady, 

e) řídí se rozhodnutími Valné hromady. 

12. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

13. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 

14. Výbor může rozhodnout o odmítnutí daru věnovaného Spolku. 

15. Výbor vede seznam členů Spolku v elektronické podobě a provádí v něm zápisy a výmazy. 

16. Výbor vybírá, jmenuje a odvolává Ředitele Spolku. 



17. Výbor zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance Spolku 

do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Uděluje plnou moc 

Řediteli, aby ve vybraných záležitostech zastupoval Výbor v jednáních. 

 

ČLÁNEK X. 

Ředitel 

1. Ředitel musí být vždy zaměstnancem Spolku, jeho pracovní poměr musí vzniknout nejpozději 

ke dni jmenování ředitelem. 

2. Funkční období Ředitele je tříleté. Je jmenován Výborem a je mu odpovědný.  

3. Pokud je Ředitel členem Spolku, nesmí volit členy Výboru ani být volen do Výboru.  

4. Ředitel na základě plné moci vykonává mandát svěřený mu Výborem. 

5. Ředitel může být odvolán Výborem na návrh kteréhokoliv jeho člena. 

 

ČLÁNEK XI. 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

b) členské příspěvky (pokud jsou vybírány), 

3. Spolek nepřijímá dary od politických stran a politiků vykonávajících volené funkce na vyšší 

než komunální úrovni. 

4. Spolek nepřijímá dary od takových osob, které by mohly poškodit dobré jméno Spolku. 

5. Spolek se při přijímání darů řídí svým Dárcovským etickým kodexem. 

6. Spolek nerozděluje mezi své členy žádný zisk. 

7. Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor. Zajišťuje audit účetnictví provedený nezávislým 

auditorem.  

 

ČLÁNEK XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

2. Je-li v těchto stanovách uveden požadavek písemné formy, je tento splněn i při využití e-mailu či 

jiných prostředků elektronické komunikace. 

3. Stanovy byly přijaty na Valné hromadě Spolku dne 23. listopadu 2021 

 

Ověřil: Jiří-Jakub Zévl 

 


